
Stichting Werkgroep Herkenning 

Jaarrekening 2013 van Stichting Werkgroep Herkenning 

 

De jaarrekening bestaat uit een overzicht van de gemaakte kosten en ontvangen baten, alsmede een 

balans overzicht per 1 januari 2013 en 31 december 2013. 

Debet(Kosten) Begroot debet Credit(Baten) Begroot credit Resultaat

Bestuurskosten € 3.336,81 € 4.350,00 € 516,96 € 450,00 € 2.819,85-

Website € 1.441,15 € 1.950,00 € 1.441,15-

Drukwerk € 2.776,93 € 3.600,00 € 122,50 € 200,00 € 2.654,43-

Donateursdag € 1.906,85 € 2.500,00 € 1.040,00 € 800,00 € 866,85-

Landelijke Gespreksgroep  € 1.658,30 € 1.650,00 € 155,00 € 200,00 € 1.503,30-

Hulptelefoon € 173,86 € 250,00 € 173,86-

Internationale Contacten / Seminars € 890,74 € 700,00 € 890,74-

Boek Chris van der Heijden € 2.523,95 € 2.500,00 € 2.523,95-

Giften en Schenkingen € 3.132,00 € 2.750,00 € 3.132,00 

Donaties € 2.590,50 € 4.200,00 € 2.590,50 

Totalen € 14.708,59 € 17.500,00 € 7.556,96 € 8.600,00 € 7.151,63-

1-1-2013 31-12-2013 1-1-2013 31-12-2013

Kas € 0,00 € 0,00 Eigen Vermogen € 33.935,94 € 26.784,31

Spaarrekening € 30.340,76 € 24.257,72

Bankrekening € 3.595,18 € 1.648,93 Totaal € 33.935,94 € 26.784,31

Inventaris € 0,00 € 877,66

Totaal € 33.935,94 € 26.784,31

Begroting en overzicht van Kosten & Baten 2013

BALANS 2013

Activa (Debet) Passiva (Credit)

 

 

Bestuurskosten 

Hieronder vallen alle kosten die gemaakt zijn om de stichting in stand te houden. De grootste 

kostenpost zijn de gemaakte reiskosten. Reizen zijn gemaakt naar verschillende plaatsen t.b.v. 

bestuursvergaderingen, boekpresentaties, tentoonstellingen en externe bijeenkomsten.   

 

Website 

Deze kosten zijn gemaakt voor het online en actueel houden van onze website en het daaraan 

gekoppelde forum.  

 

Drukwerk 

Hieronder vallen alle activiteiten ten behoeve van opmaak, printen en verzenden van het kwartaal 

Bulletin, het halfjaarlijks Internationaal Bulletin, correspondentie naar donateurs en afhandeling 

werkzaamheden door het secretariaat.    

 

 

  



Stichting Werkgroep Herkenning 

Donateursdag 

In 2013 is een donateursdag georganiseerd. De totale kosten daarvan, minus de ontvangen subsidie 

en de eigen bijdrage van deelnemers, worden weergegeven.   

 

Landelijke gespreksgroep 

Totale kosten voor het houden van de landelijke gespreksgroep. Deze kosten bestaan uit 

voornamelijk uit zaalhuur en reiskostenvergoeding voor de gespreksleiding.  Van de deelnemers is 

een bescheiden eigen bijdrage ontvangen.    

 

Hulptelefoon 

Dit betreft het totaal van kosten ten behoeve van aanhouden telefoonnummer en gesprekskosten.     

 

Internationale contacten / seminars 

Het uitgegeven bedrag komt ten laste van deelname aan bijeenkomsten in Münster (D) en 

Winchester (GB) 

 

Bijdrage boek Chr. Van der Heijden   

Dit betreft een toegezegde financiële bijdrage aan de auteur. Het boek is in voorbereiding. 

 

Giften en Schenkingen 

Van een donateur mochten wij een schenking ontvangen. Daarnaast zijn door een aantal donateurs 

extra giften gedaan. 

 

Donaties 

Het totaal van de ontvangen jaardonaties. 

 

Totaal van baten minus kosten 

Het totaal van alle inkomsten minus de gedane uitgaven geeft een negatief saldo van € 7.151,63 

 

 

 

Inventaris (zie balans) 

In september 2013 is een computer aangeschaft. Deze is in gebruik ten behoeve van werkzaamheden 

voor website, forum en administratie. De gedane investering wordt over een periode van drie jaren 

afgeschreven. De boekwaarde is in de balans opgenomen onder “Inventaris” 

 

 

 

 

 De jaarrekening 2013 is goedgekeurd door het bestuur. 


